De PvdA en SGP hebben n.a.v. de Statenbrief ‘Ontslag van een commissielid van de adviescommissie
PS en GS’ de volgende technische vragen:
•

Er valt te lezen dat er geen vervanger komt voor dit commissielid die vertrekt. Wat is daar de
precieze reden van? Dit lid is in 2019 aangesteld en zou nog tot 2023 lid zijn van deze
commissie.

Het vertrekkende commissielid, mevrouw mr. J. Gundelach is bij besluit van 1 november 2018
benoemd voor een periode van vier jaar. In de Statenbrief is per abuis de datum van 1 november 2019
genoemd.
Er is bij de benoeming van de huidige leden per november 2018 gekozen voor een ruimer aantal
leden. Er gingen 5 leden weg en er zijn 8 leden benoemd.
Hiervoor waren goede argumenten: 3 van de kandidaten waren minder frequent inzetbaar dan de
andere vijf, maar brengen zo’n grote deskundigheid in, dat zij zelfs met die beperkte inzetbaarheid
een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Awb-adviescommissie kunnen leveren. Een extra
aantal leden, waaronder een plaatsvervangend voorzitter, wordt door de voorzitters en secretarissen
van de Awb-adviescommissie gezien als een goede mogelijkheid om leden en voorzitters flexibeler in
te zetten. Dit brengt met zich mee dat organiseren van hoorzittingen en het uitbrengen van adviezen
sneller verloopt. Tot 2016 was er ook altijd een plaatsvervangend voorzitter.
Met ingang van 1 januari 2020 heeft mevrouw Gundelach haar ontslag ingediend in verband met
aanvaarding van een andere functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Awbadviescommissie.
•

Waarom wordt er geen nieuw lid toegevoegd?

De zittende leden hebben aangegeven dat zij onder de huidige omstandigheden de bezetting van de
zittingen onderling in kunnen vullen. Er lijkt geen noodzaak te zijn een nieuw lid aan te trekken.
•

Is er vooraf een verkeerde inschatting gemaakt van benodigde leden? Graag een toelichting.

Er is geen verkeerde inschatting gemaakt van het aantal benodigde leden. Gaandeweg de
benoemingsperiode van 4 jaar zijn sommige leden meer of minder beschikbaar. Dit is niet altijd
vooraf te voorzien. De ruimere bezetting biedt thans de mogelijkheid eventuele beperktere
beschikbaarheid op te vangen zonder dat de planning van de behandeling van de bezwaren in de knel
komt.

